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nr. 107 473 van 26 juli 2013

in de zaak RvV X / IV

In zake: X - X

Gekozen woonplaats: ten kantore van advocaat V. VEREECKE

Elisabethlaan 25/1

8820 TORHOUT

tegen:

de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

DE WND. VOORZITTER VAN DE IVde KAMER,

Gezien het verzoekschrift dat X en X, die verklaren van Georgische nationaliteit te zijn, op 2 mei 2013

hebben ingediend tegen de beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen van 10 april 2013.

Gelet op artikel 51/4 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Gezien de nota met opmerkingen en het administratief dossier.

Gelet op de beschikking van 3 juni 2013 waarbij de terechtzitting wordt bepaald op 26 juni 2013.

Gehoord het verslag van rechter in vreemdelingenzaken M. BONTE.

Gehoord de opmerkingen van advocaat L. LIEVENS, die loco advocaat V. VEREECKE verschijnt voor

de verzoekende partijen, en van attaché C. MISSEGHERS, die verschijnt voor de verwerende partij.

WIJST NA BERAAD HET VOLGENDE ARREST:

1. Over de gegevens van de zaak

1.1.De bestreden beslissing inzake verzoekster, N.T., luidt als volgt:

“A. Feitenrelaas

U verklaarde een Georgisch staatsburger van Georgische origine te zijn. U werd geboren op X in de

Georgische plaats X.

Na uw studies ging u aan de slag in de familiezaak, een houtverwerkingsbedrijf. Ook uw man, Z.M.

(O.V. X), met wie u sinds 12 december 2005 officieel gehuwd bent, werkte in dit bedrijf.

Sinds 2007 bent u sympathisant van de Christian-Democrats en in 2009 werd u ook officieel lid van

deze partij.

U was actief betrokken bij de lokale verkiezingen van 2010. Voor de verkiezingen coördineerde u

de propaganda-acties en op de dag van de verkiezingen was u waarnemer in Kvemo-Bolnisi.
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Uw problemen begonnen toen u op de dag van de verkiezingen, 17 mei 2010, opmerkte dat er sprake

was van vervalsingen in het nadeel van uw partij. U maakte hiervan een verslag op, maar

een vertegenwoordiger van de regeringspartij probeerde u te intimideren. U liet zich hierdoor niet van de

wijs brengen, maar korte tijd later kreeg u een telefoontje met de boodschap dat u niet

zoveel verantwoordelijkheid mocht nemen en u het verslag moest intrekken. Ook dit legde u naast u

neer, maar een uur later kwam de chauffeur van de burgemeester naar het stemlokaal en nam u mee

naar de burgemeester. Daar werd uw verslag voor uw ogen verscheurd en werd u bedreigd opdat u zou

zwijgen.

U stapte daarna naar het partijbureau van de Christian-Democrats en vertelde wat u overkomen

was. Daar kreeg u te horen dat het spel op die manier gespeeld moest worden en er een deal was

gesloten dat de kandidaat van de heersende partij moest winnen.

Hierop zegde u uw mandaat op en verliet de partij.

Twee weken later, op een zondag, werd u opgebeld door de openbare aanklager met het verzoek om

langs te gaan voor een ondervraging. U weigerde dit en zei dat u enkel zou gaan als u een

officiële oproeping kreeg. Na dit telefoontje nam u contact op met een vriendin wiens man bij de

overheid werkte met de vraag om te bemiddelen. U zou niet openbaar maken wat er gebeurd was, maar

wilde in ruil met rust gelaten worden.

In juli 2010 kreeg u opnieuw problemen. U bood verschillende buren die wilden klagen over de staat van

het wegdek in hun straat, dat in tegenstelling tot het wegdek in andere straten niet was hersteld in de

aanloop naar de verkiezingen, een lift. U was zelf niet betrokken bij de klacht die uw buren indienden en

zorgde enkel voor vervoer.

De persoon die u voorheen gevraagd had te bemiddelen, belde u die avond echter op om te zeggen dat

u door de openbare aanklager als aanstoker van de klacht werd gezien. Korte tijd later kreeg ook uw

familiebedrijf problemen. Hoewel alle documenten in orde waren en alles op tijd betaald was, kreeg uw

bedrijf problemen met de belastinginspectie die uw bedrijf een boete oplegde omdat er nog

openstaande schulden zouden zijn. Dit was echter niet het geval en kon ook aangetoond worden met

documenten van de regionale belastingdienst. De boete werd daarom niet betaald en uw bedrijf

schakelde een advocaat in, die een rechtszaak startte. Tijdens de rechtszitting, die plaatsvond in

september of oktober 2010, ontkende de werknemer van de regionale belastingdienst die het bewijs had

afgeleverd dat uw bedrijf geen openstaande schulden had, dat hij een dergelijk document bezorgd had.

Uw bedrijf werd veroordeeld en moest de boete, die ondertussen hoog opgelopen was, toch betalen. Uw

bedrijf betaalde de boete, maar daarmee waren de problemen nog steeds niet opgelost.

Uw bedrijf kon niet meer opnieuw aan de slag omdat de documenten niet teruggegeven werden. Later

werd er bovendien een nieuwe wet aangenomen die stelde dat alle houtverwerkingsbedrijven slechts

met een bepaald soort bijlen meer mocht werken. Deze bijlen zouden geleverd worden door de

overheid. Uw familiebedrijf betaalde de overheid voor de aankoop van deze bijlen, maar kreeg ze nooit.

In diezelfde periode werd uw vader door onbekenden meermaals onder druk gezet om het bedrijf of zijn

aandelen te verkopen met de belofte dat het bedrijf dan opnieuw zou kunnen werken. Hij werd opgebeld

en verschillende keren ondervraagd. Uw vader weigerde dit omdat hij nooit iets fout had gedaan.

In de winter van 2010 kreeg uw vader als gevolg van al deze stress een zenuwinzinking en moest

gedurende 3 maanden in het ziekenhuis worden opgenomen.

Op 26 mei 2011 ging u naar uw nicht in Tbilisi, wiens dochtertje jarig was. Op dat moment was de

situatie in Tbilisi gespannen omdat er voorheen al protestacties plaatsgevonden hadden en er ook die

dag opposanten verzamelden. Die avond ging u uit interesse luisteren naar de toespraken van de

oppositie. Op een bepaald moment brak de politie de manifestatie op een gewelddadige manier op.

U raakte betrokken bij het gewoel en werd door 3 speciale agenten aangerand en verkracht. U

verloor hierdoor het bewustzijn. Een vrouw vond u en belde uw nicht op, het nummer dat u als laatste

had gebeld. Uw nicht pikte u samen met haar man op en bracht ook uw man op de hoogte, die op

dat moment bij zijn eigen familie op bezoek was. U werd overgebracht naar het ziekenhuis van Bolnisi,

waar u de eerste zorgen toegediend kreeg. U weigerde echter opgenomen te worden. Uw man bracht u

naar huis, waar een dokter u thuis verzorgde.

U kreeg bovendien nog problemen met uw schoonfamilie, die van uw man eiste dat hij van u zou

scheiden omdat verkrachting een schande is en uw kinderen opeiste. U werd daarom door uw man in

juli 2011 overgebracht naar een appartement dat hij bezat in Tbilisi, waar u tot aan uw vertrek verbleef.

Begin augustus 2011 raadpleegde u een advocate omdat u klacht wilde indienen tegen wat u

overkomen was. De advocate verzamelde hiervoor alle nodige informatie, maar ongeveer twee weken

later vertelde ze dat ze niet kon doorgaan met de klacht omdat ze zelf bedreigd werd.

In de herfst van 2011 besloot u net als vele andere mensen een rekening te openen bij de bank van

Ivanishvili, die anders dreigde zijn bank te verliezen. U deed dit samen met een vriendin die u hierover

verteld had. U liet zich ook registreren als lid van de partij van Ivanishvili. Kort daarna werd
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U meermaals telefonisch bedreigd. Men dreigde ermee dat uw dochter net hetzelfde zou overkomen

als wat u had meegemaakt. Hierdoor was u zodanig van streek dat u het bewustzijn verloor.

Toen u vernam over de mogelijkheid om met een groep dansers naar het buitenland te reizen, greep u

deze kans met beide handen. Het was echter praktisch en financieel niet mogelijk dat uw man ook met

deze groep zou meereizen. U besloot om samen met uw kinderen toch te vertrekken. Uw man moest

zijn uitreis zelf regelen.

U verliet Georgië uiteindelijk op 22 december 2011. Vanuit Tbilisi reisde u samen met uw kinderen

met een bus van een dansgezelschap naar Italië. Daar werden jullie opgewacht door vrienden van uw

man, die jullie met de wagen naar België brachten.

U bereikte België op 28 december 2011. De volgende dag diende u een asielaanvraag in bij de

Belgische autoriteiten.

Na uw vertrek kreeg uw vader een hersenbloeding omdat de problemen nog steeds niet ophielden en

raakte hierdoor verlamd. Uw moeder heeft het familiebedrijf daarom verkocht aan jullie belagers.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat u uw land van herkomst hebt verlaten omdat u in Georgië problemen

kende met uw autoriteiten vanwege uw politieke lidmaatschap en activiteiten.

U slaagde er echter niet in aannemelijk te maken dat u bij terugkeer naar uw land van herkomst

een reëel risico loopt op vervolging of het lijden van ernstige schade.

Zo vallen uw verklaringen niet te rijmen met de objectieve informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt.

U verklaarde namelijk dat u op 26 mei 2011 naar uw nicht in Tbilisi ging om er de verjaardag van haar

dochtertje te vieren. Die dag vond in Tbilisi een protestactie plaats georganiseerd door Burjanadze. U

nam zelf niet aan deze actie deel, maar die avond ging u wel naar de speeches luisteren die door de

oppositie gehouden werden. Op een gegeven moment begon de politie de manifestatie op

gewelddadige wijze op te breken. Zelf raakte u ook verzeild in het gewoel en u werd op straat door 3

medewerkers van de speciale brigade aangerand en verkracht. Die nacht werd u overgebracht naar het

ziekenhuis van Bolnisi (CGVS 1, p. 6, 8 en 15-16 en Vragenlijst DVZ, 3.5).

Uw verklaringen stroken echter niet met de objectieve informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratieve dossier.

Uit deze informatie blijkt immers dat de manifestaties onder leiding van Burjanadze in Tbilisi slechts

duurden tot 25 mei 2011 omdat de toelating voor deze manifestaties slechts liep tot die dag om

middernacht. Op 26 mei 2011 om 11 uur ’s ochtends moest immers de militaire parade naar aanleiding

van het Feest van de Onafhankelijkheid plaatsvinden.

In de nacht van 25 op 26 mei 2011, kort na middernacht, rukten de eenheden van de oproerpolitie uit

om de manifestatie, die op dat moment nog aan de gang was, op brutale wijze uiteen te slaan.

U stelde daarentegen dat de protestactie plaatsvond op 26 mei 2011 en uit de door u voorgelegde

medische attesten (cf. document 6 in groene map) blijkt dat u in het ziekenhuis van Bolnisi werd

opgenomen op 27 mei 2011. Aangezien u verklaarde dat u nog dezelfde nacht van de feiten werd

overgebracht naar het ziekenhuis (CGVS 1, p. 8), betekent dit dat de door u aangehaalde feiten zich

hebben afgespeeld op de avond van 26 en in de nacht van 26 op 27 mei 2011.

Uit de reeds aangehaalde informatie blijkt echter dat er op de avond van 26 mei 2011 geen protestacties

meer plaatsvonden, aangezien de oproerpolitie deze diezelfde ochtend kort na middernacht

brutaal uiteengeslagen had en de oppositie ook geen toelating meer had om die dag te manifesteren.

Er kan dan ook geen geloof gehecht worden aan uw verklaringen als zou u op de avond van 26 mei

2011 aangerand en verkracht zijn door 3 medewerkers van de speciale brigade die de protestactie die

op dat moment in Tbilisi aan de gang was op gewelddadige wijze opbraken.

Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas ernstig ondermijnd.

Verder slaagde u er niet in het Commissariaat-generaal enig document voor te leggen aangaande

de problemen die uw familiebedrijf gekend zou hebben omwille van uw politiek lidmaatschap en

politieke activiteiten, hoewel dit redelijkerwijze wel van u verwacht kon worden.

U gaf immers aan dat jullie een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overheid omdat jullie

onterecht een boete kregen wegens achterstallige betalingen en er in dit verband een rechtszitting

plaatsvond (CGVS 1, p. 15 en 19-20).

U kon deze verklaringen echter met geen enkel document staven. U legde geen enkel

gerechtelijk document voor aangaande deze zaak. U zou nochtans over verschillende documenten

moeten kunnen beschikken, zoals documenten aangaande de klacht die door de bedrijfsadvocaat

aanhangig werd gemaakt (CGVS 1, p. 19-20), een kopie van het vonnis, correspondentie tussen uw

bedrijf en de overheid aangaande deze zaak, correspondentie van de belastinginspectie aangaande de

achterstallige betalingen enzovoort.
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Het is in dit verband trouwens opmerkelijk dat noch u noch uw man zich de naam van jullie

bedrijfsadvocaat wist te herinneren (CGVS 1, p. 19 – CGVS man, p. 7).

Verder vertelde u dat u omwille van de invoering van een nieuwe wet speciale bijlen moest aankopen bij

de overheid. Jullie betaalden voor deze bijlen, maar kregen ze nooit (CGVS 1, p. 20). Ook hiervan legde

u geen enkel document voor, bijvoorbeeld een betalingsbewijs of correspondentie.

Er moet benadrukt worden dat het feit dat u deze bewijsstukken niet voorlegt in uw geval wel degelijk

relevant is, daar zij betrekking hebben op de kernaspecten van uw asielrelaas.

Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw asielrelaas verder ondermijnd.

Wat betreft uw politieke activiteiten, moet er trouwens op gewezen worden dat u, indien uw

verklaringen geloofwaardig zouden zijn, quod non, om die reden bij terugkeer naar Georgië vandaag

hoe dan ook geen risico meer loopt op vervolging.

Uit objectieve informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, en waarvan een kopie werd

toegevoegd aan het administratieve dossier, blijkt immers dat de oppositiecoalitie van Bidzina Ivanishvili

de parlementsverkiezingen van 1 oktober 2012 heeft gewonnen, waarmee een einde werd gemaakt aan

de hegemonie van de almachtige National Movement, de partij van het staatshoofd Mikheil Saakashvili.

Buiten de National Movement en de coalitie Georgian Dream heeft geen enkele andere partij de

minimumdrempel van 5% van de stemmen gehaald om vertegenwoordigd te worden in het Georgische

parlement.

Sinds 2 oktober 2012, de datum waarop Saakashvili zijn nederlaag heeft erkend, werd er een bladzijde

omgedraaid in Georgië, en tekent er zich een nieuw politiek landschap af.

De oppositie van gisteren is de meerderheid van vandaag geworden. Bidzina Ivanishvili werd officieel tot

eerste minister benoemd door president Saakashvili. Enkel kopstukken die deel uitmaken van de coalitie

of dicht bij de coalitie van Bidzina Ivanishvili staan, maken deel uit van zijn regering. Tea Tsulukiani,

benoemd tot minister van Justitie, heeft gedurende tien jaar op het EHRM gewerkt in Straatsburg. Sozar

Subari, de voormalige ombudsman voor de mensenrechten in Georgië, die gedurende verschillende

jaren de mishandelingen in het gevangenismilieu aan de kaak heeft gesteld, heeft de ministerportefeuille

van het gevangeniswezen gekregen. Beiden hebben aangekondigd dat ze radicale hervormingen willen

doorvoeren. Men kondigt bovendien een grondige reorganisatie aan van de parketten, evenals een

vervanging van de leidinggevenden binnen de politieen veiligheidsdiensten.

Ongeacht het feit dat uw verklaringen niet toelaten de ware omstandigheden van de door u

ingeroepen verkrachting en bijgevolg ook uw reële vrees accuraat in te schatten, moet erop gewezen

worden dat de problemen die u omwille van deze verkrachting mogelijk met uw schoonfamilie zou

hebben gekend niet van dien aard zijn dat u zich niet elders in Georgië zou kunnen vestigen.

Uit de verklaringen van uw man blijkt namelijk dat ondanks het feit dat uw man door zijn familie

verstoten zou zijn omdat hij weigerde van u te scheiden, er geen gevaar is vanwege zijn familie voor

jullie leven of fysieke integriteit. Uw man koestert in geval van terugkeer immers geen vrees ten aanzien

van zijn familie (CGVS man, p. 24).

U wierp wel op dat u zich elders in Georgië niet zou kunnen vestigen omdat u gerechtigheid wil en u

niet veilig zal zijn zolang de daders niet gevat zijn (CGVS 2, p. 6).

Er moet echter op gewezen worden dat uw pogingen om voor uw vertrek uit uw herkomstland

bescherming te krijgen niets opleverden omdat uw belagers deel uitmaakten van het toenmalige

politieke bestel.

Uit de reeds aangehaalde informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, blijkt echter dat

het politieke landschap sinds de parlementsverkiezingen van 1 oktober 2012 volledig hertekend is en de

voormalige oppositie vandaag de meerderheid is geworden. Er werden bovendien radicale

hervormingen aangekondigd alsook een grondige reorganisatie van het gerechtelijke apparaat.

Bijgevolg is er geen enkele reden waarom u bij terugkeer naar Georgië niet op bescherming van uw

autoriteiten zou kunnen rekenen.

Uit hetgeen hieraan vooraf gaat, blijkt dat ten aanzien van u geen gegronde vrees in de zin van

de Vluchtelingenconventie kan worden vastgesteld, noch het bestaan van zwaarwegende gronden die

erop zouden wijzen dat u in geval van terugkeer naar uw land een reëel risico zou lopen op ernstige

schade zoals beschreven in de definitie van de subsidiaire bescherming.

De door u in het kader van uw asielaanvraag voorgelegde documenten (uw Georgische

identiteitskaart en rijbewijs, een kopie van de eerste pagina van uw Georgisch paspoort, een kopie van

uw partijlidkaart, uw waarnemersbadge, uw huwelijksakte, 4 medische attesten uit Georgië, een brief

van uw advocaat, een brief van het ziekenhuis in Bolnisi, de geboorteaktes van uw kinderen, een

contract met de Cartu Bank en 2 medische attesten uit België) zijn niet van dien aard dat ze

bovenstaande beslissing kunnen wijzigen.

Uw Georgische identiteitskaart, rijbewijs en huwelijksakte alsook de geboorteaktes van uw kinderen en

de kopie van de eerste pagina van uw Georgisch paspoort bevatten immers louter informatie met
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betrekking tot uw eigen identiteit en die van uw gezin, die echter niet betwist wordt, doch geen

informatie betreffende de door u aangehaalde problemen.

De kopie van uw partijlidkaart toont enkel aan dat u lid was van de Christian-democrats, wat evenmin

betwist wordt. Opmerkelijk is wel dat het nummer van de lidkaart niet werd ingevuld en dit document ook

geen uitgiftedatum bevat.

De waarnemersbadge bevestigt dat u op 17 mei 2010 lid was van het comité van

verkiezingsbureau nummer 23 van het district Bolnisi, wat hier niet betwijfeld wordt.

De brief van uw advocate, N.G., is gericht aan de kraamkliniek van Bolnisi. Hiermee is enkel

aangetoond dat uw advocate in uw naam de kraamkliniek van Bolnisi heeft aangeschreven om indien

mogelijk alle medische attesten aangaande uw persoon uit het jaar 2011 over te maken. Met betrekking

tot dit document moet er trouwens op gewezen worden dat het opmerkelijk is dat de brief in de Engelse

hoofding twee grote spelfouten bevat. Er staat namelijk geschreven ‘associaciation of lawyer’ [sic] en

‘Phisical person lawyer’ [sic], wat vragen oproept over de authenticiteit van dit document.

De brief van de kraamkliniek van Bolnisi is een antwoord op de vraag vanwege uw advocate en toont

enkel aan dat het ziekenhuis uw advocate een medisch attest heeft opgestuurd.

Het contract met de Cartu Bank toont slechts aan dat u op 8 december 2011 een overeenkomst sloot

met deze bank, wat niet betwist wordt.

De Georgische medische attesten d.d. 27/5/2011 en 4/8/2011 (cf. document 6 in groene map) stellen

dat u op 27 mei 2011 binnengebracht werd in de kraamkliniek van Bolnisi met verwondingen aan

de onderbenen en in de maagstreek alsook bloedende genitaliën. U was in shock en kreeg de

eerste zorgen toegediend. U onderging tevens een operatie om de vaginawanden te herstellen, maar

weigerde opgenomen te worden in het ziekenhuis.

Hoewel deze documenten uw verklaringen aangaande uw ziekenhuisopname staven, kunnen ze niet

gelden als bewijs van de omstandigheden waarin u deze verwondingen hebt opgelopen. In beide

medische attesten staat wel vermeld dat u in het ziekenhuis werd binnengebracht terwijl de

demonstratie opgebroken werd. Zoals reeds aangehaald strookt deze vaststelling niet met de objectieve

informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, wat ernstige vragen oproept over de

authenticiteit van deze attesten.

Het Georgische medische attest d.d. 7/06/2011 (cf. document 7 in groene map) stelt dat u

werd overgebracht naar het ziekenhuis van het dorp Nakhiduri op 7 juni 2011 voor consultatie na een

fysiek trauma. U kreeg de eerste zorgen en een antibacteriële en ontstekingwerende behandeling. Dit

attest spreekt zich echter niet uit over de oorzaak van dit fysieke trauma, noch over de omstandigheden

waarin u dit trauma opliep. Bijgevolg kan dit attest bovenstaande beslissing evenmin wijzigen.

In het Georgische medische attest d.d. 19/12/2011 (cf. document 8 in groene map) staat te lezen dat u

op 19 december 2011 werd binnengebracht in de polikliniek voor volwassenen in Bolnisi met een

hersenschudding. U had reeds last van hoofdpijn, duizeligheid, braken, angst, slapeloosheid en

spiertrillingen. U kreeg neuroleptica en kalmeermiddelen, maar weigerde opgenomen te worden.

Hoewel de inhoud van dit attest niet betwist wordt, dient ook hier opgemerkt te worden dat dit attest

geen uitsluitsel geeft over de omstandigheden waarin u de vastgestelde verwondingen opliep. Bijgevolg

vermag ook dit attest niet bovenstaande beslissing te wijzigen.

Het Belgische medische attest stelt dat u perivulvaire littekens alsook littekens op uw benen vertoont

die het gevolg kunnen zijn van een verkrachting. Dit attest is echter geen formeel bewijs van de oorzaak

van de vastgestelde verwondingen en kan als dusdanig de door u verklaarde omstandigheden waarin u

deze verwondingen zou hebben opgelopen niet onderschrijven.

Het Belgische medisch-psychologische attest ten slotte vermeldt dat u verschillende symptomen

vertoont van PTSD (posttraumatic stress disorder) waaronder herbeleving van de feiten, terugkerende

nachtmerries, slapeloosheid, aandachts- en concentratiestoornissen en schuldgevoelens. Nergens in dit

attest wordt echter melding gemaakt van een aantasting van uw geheugen en uw cognitieve

vermogens, waardoor u zich in de onmogelijkheid zou bevinden om concrete feiten en gebeurtenissen

op een correcte wijze mee te delen.

Bijgevolg kunnen bovenvermelde tegenstrijdigheden tussen uw verklaringen en de objectieve informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt, die de kern van uw asielrelaas raken, niet door dit attest

verklaard worden.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

1.2. De bestreden beslissing inzake verzoeker, Z.M., luidt als volgt:
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“A. Feitenrelaas

U verklaart een Georgisch staatsburger van Georgische origine te zijn. U werd geboren op 26 juli

1975 in de Georgische stad Tskaltubo.

Op 12 december 2005 huwde u officieel met N.T. (O.V. 6.936.074). Sinds 2004 had u samen met uw

schoonvader een houtverwerkingsbedrijf.

Uit uw verklaringen blijkt dat u Georgië hebt verlaten omwille van de problemen van uw vrouw.

Sinds 2007 was zij politiek actief voor de christen-democraten, waardoor ze vaak lastiggevallen werd.

In 2010 was ze waarnemer voor deze partij tijdens de lokale verkiezingen. Tijdens deze verkiezingen,

op 17 mei 2010, wilde uw vrouw klacht indienen naar aanleiding van de overtredingen die ze

geregistreerd had. Ze vernam echter dat haar partij op de hoogte was van de fraude en zichzelf

verkocht had, wat uw vrouw ertoe aanzette haar mandaat op te geven en de partij te verlaten.

Hiermee waren de problemen echter niet opgelost, want uw vrouw werd nadien lastiggevallen door de

openbare aanklager die wilde voorkomen dat ze klacht zou indienen.

In de zomer van 2010 kwamen er ook problemen met het houtverwerkingsbedrijf. In juli of augustus

werd jullie bedrijf beboet omdat er nog achterstallige belastingen betaald zouden moeten worden.

Dit was echter niet het geval. Jullie bedrijf was in orde met alle betalingen en stapte daarom naar de

rechter.

De rechtbank gaf echter ten onrechte de overheid gelijk en veroordeelde jullie bedrijf tot een dubbele

boete. U en uw schoonvader betaalden de boete in de hoop dat jullie daarna met rust gelaten zouden

worden, maar ook dat mocht niet baten.

Kort daarna waren alle houtverwerkingsbedrijven verplicht om dezelfde bijlen te gebruiken. Hiervoor

betaalden ook jullie jullie bijdrage aan de overheid, maar de bijlen kreeg jullie echter nooit.

Op 26 mei 2011 ging uw vrouw naar Tbilisi bij haar nicht voor een verjaardag, zelf was u die dag in

Svaneti. Die dag vond er in Tbilisi ook een protestactie van de oppositie plaats. Uw vrouw ging die

avond een kijkje nemen. Toen de manifestatie door de autoriteiten plots brutaal werd opgebroken,

raakte uw vrouw hierbij ongewild betrokken.

Ze werd door de oproerdiensten aangerand en verkracht. Een vrouw vond haar en belde haar nicht op,

het meest recente nummer in de telefoonlijst van de gsm van uw vrouw. De neef van uw vrouw, die bij

de patrouillepolitie werkte, slaagde erin uw vrouw weg te halen en naar het ziekenhuis van Bolnisi over

te brengen. Hij belde ook u op, die zich naar het ziekenhuis begaf. Uw vrouw kreeg daar de eerste

zorgen, maar daarna nam u haar mee naar huis.

Na 3 weken bracht u uw vrouw naar een huisje dat u bezat in Tbilisi omdat uw familie eveneens voor

problemen zorgde. Ze wilden namelijk dat u van uw vrouw scheidde omwille van wat haar overkomen

was, maar u wou dit niet. In het weekend verbleef u met de kinderen daarom in Bolnisi en in het

weekend gingen jullie samen naar Tbilisi.

Eenmaal uw vrouw aan de beterhand was, raadpleegde ze een advocaat om klacht in te dienen tegen

het onrecht dat haar was aangedaan. Korte tijd later kreeg ze echter van de advocaat te horen dat ze

niet kon doorgaan met de zaak omdat ook zij bedreigd werd. U en uw vrouw werden telefonisch zelf

eveneens bedreigd opdat jullie ervan zouden afzien gerechtelijke stappen te ondernemen. De

problemen stapelden zich op en u en uw vrouw verloren de hoop.

Uw vrouw probeerde meermaals zelfmoord te plegen en uw familie verstootte u.

Toen in december 2011 de kans zich voordeed voor uw vrouw en kinderen om samen met een

dansgroep het land te verlaten, twijfelden ze niet. U kon omwille van praktische redenen niet mee met

de groep, maar ook financieel was het op dat moment niet haalbaar.

U regelde later zelf uw uitreis en reisde uw gezin achterna in juli 2012.

In de voorafgaande maanden was u al verschillende keren naar Oekraïne gereisd en terug in de hoop

dat u naar België zou kunnen vertrekken.

U verliet Georgië definitief op 2 juli 2012. U vloog met uw eigen paspoort naar Kiev, waar u enkele

dagen overnachtte bij een passeur.

Op 5 juli 2012 vertrok u vanuit Oekraïne naar België, verborgen in de laadruimte van een vrachtwagen.

U bereikte België op 10 juli 2012. De volgende dag, op 11 juli 2012, diende u een asielaanvraag in bij de

Belgische autoriteiten.

B. Motivering

Uit uw verklaringen blijkt dat alle problemen die u in uw land kende verbonden waren met de

problemen van uw vrouw.

U verklaarde daarnaast geen persoonlijke problemen te hebben gekend (CGVS, p. 12-13).

Aangezien ik in het kader van de asielaanvraag van uw vrouw, N.T. (O.V. 6.936.074), de beslissing nam

tot weigering van de hoedanigheid van vluchteling en weigering van de subsidiaire beschermingsstatus,

kan ten aanzien van u evenmin besloten worden tot het bestaan van een gegronde vrees voor
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vervolging zoals voorzien in de Vluchtelingenconventie of een reëel risico op het lijden van ernstige

schade zoals bepaald in de definitie van subsidiaire bescherming.

Voor een uitgebreide weergave van de elementen op basis waarvan de beslissing van uw vrouw, N.T.

(O.V. 6.936.074), werd genomen, verwijs ik graag naar haar beslissing.

Deze luidt als volgt:

“Uit uw verklaringen blijkt dat u uw land van herkomst hebt verlaten omdat u in Georgië problemen

kende met uw autoriteiten vanwege uw politieke lidmaatschap en activiteiten.

U slaagde er echter niet in aannemelijk te maken dat u bij terugkeer naar uw land van herkomst

een reëel risico loopt op vervolging of het lijden van ernstige schade.

Zo vallen uw verklaringen niet te rijmen met de objectieve informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt. U verklaarde namelijk dat u op 26 mei 2011 naar uw nicht in Tbilisi ging om er de

verjaardag van haar dochtertje te vieren. Die dag vond in Tbilisi een protestactie plaats georganiseerd

door Burjanadze. U nam zelf niet aan deze actie deel, maar die avond ging u wel naar de speeches

luisteren die door de oppositie gehouden werden. Op een gegeven moment begon de politie de

manifestatie op gewelddadige wijze op te breken. Zelf raakte u ook verzeild in het gewoel en u werd op

straat door 3 medewerkers van de speciale brigade aangerand en verkracht. Die nacht werd

u overgebracht naar het ziekenhuis van Bolnisi (CGVS 1, p. 6, 8 en 15-16 en Vragenlijst DVZ, 3.5).

Uw verklaringen stroken echter niet met de objectieve informatie waarover het Commissariaat-

generaal beschikt en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratieve dossier. Uit deze

informatie blijkt immers dat de manifestaties onder leiding van Burjanadze in Tbilisi slechts duurden tot

25 mei 2011 omdat de toelating voor deze manifestaties slechts liep tot die dag om middernacht. Op 26

mei 2011 om 11 uur ’s ochtends moest immers de militaire parade naar aanleiding van het Feest van

de Onafhankelijkheid plaatsvinden. In de nacht van 25 op 26 mei 2011, kort na middernacht, rukten

de eenheden van de oproerpolitie uit om de manifestatie, die op dat moment nog aan de gang was,

op brutale wijze uiteen te slaan. U stelde daarentegen dat de protestactie plaatsvond op 26 mei 2011 en

uit de door u voorgelegde medische attesten (cf. document 6 in groene map) blijkt dat u in het

ziekenhuis van Bolnisi werd opgenomen op 27 mei 2011. Aangezien u verklaarde dat u nog dezelfde

nacht van de feiten werd overgebracht naar het ziekenhuis (CGVS 1, p. 8), betekent dit dat de door u

aangehaalde feiten zich hebben afgespeeld op de avond van 26 en in de nacht van 26 op 27 mei 2011.

Uit de reeds aangehaalde informatie blijkt echter dat er op de avond van 26 mei 2011 geen protestacties

meer plaatsvonden, aangezien de oproerpolitie deze diezelfde ochtend kort na middernacht

brutaal uiteengeslagen had en de oppositie ook geen toelating meer had om die dag te manifesteren. Er

kan dan ook geen geloof gehecht worden aan uw verklaringen als zou u op de avond van 26 mei

2011 aangerand en verkracht zijn door 3 medewerkers van de speciale brigade die de protestactie die

op dat moment in Tbilisi aan de gang was op gewelddadige wijze opbraken. Hierdoor wordt

de geloofwaardigheid van uw asielrelaas ernstig ondermijnd.

Verder slaagde u er niet in het Commissariaat-generaal enig document voor te leggen aangaande

de problemen die uw familiebedrijf gekend zou hebben omwille van uw politiek lidmaatschap en

politieke activiteiten, hoewel dit redelijkerwijze wel van u verwacht kon worden. U gaf immers aan dat

jullie een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overheid omdat jullie onterecht een boete kregen

wegens achterstallige betalingen en er in dit verband een rechtszitting plaatsvond (CGVS 1, p. 15 en 19-

20). U kon deze verklaringen echter met geen enkel document staven. U legde geen enkel

gerechtelijk document voor aangaande deze zaak. U zou nochtans over verschillende documenten

moeten kunnen beschikken, zoals documenten aangaande de klacht die door de bedrijfsadvocaat

aanhangig werd gemaakt (CGVS 1, p. 19-20), een kopie van het vonnis, correspondentie tussen uw

bedrijf en de overheid aangaande deze zaak, correspondentie van de belastinginspectie aangaande de

achterstallige betalingen enzovoort. Het is in dit verband trouwens opmerkelijk dat noch u noch uw man

zich de naam van jullie bedrijfsadvocaat wist te herinneren (CGVS 1, p. 19 – CGVS man, p. 7). Verder

vertelde u dat u omwille van de invoering van een nieuwe wet speciale bijlen moest aankopen bij de

overheid. Jullie betaalden voor deze bijlen, maar kregen ze nooit (CGVS 1, p. 20). Ook hiervan legde u

geen enkel document voor, bijvoorbeeld een betalingsbewijs of correspondentie. Er moet benadrukt

worden dat het feit dat u deze bewijsstukken niet voorlegt in uw geval wel degelijk relevant is, daar zij

betrekking hebben op de kernaspecten van uw asielrelaas. Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van uw

asielrelaas verder ondermijnd.

Wat betreft uw politieke activiteiten, moet er trouwens op gewezen worden dat u, indien uw

verklaringen geloofwaardig zouden zijn, quod non, om die reden bij terugkeer naar Georgië vandaag

hoe dan ook geen risico meer loopt op vervolging. Uit objectieve informatie waarover het

Commissariaat-generaal beschikt, en waarvan een kopie werd toegevoegd aan het administratieve

dossier, blijkt immers dat de oppositiecoalitie van Bidzina Ivanishvili de parlementsverkiezingen van 1

oktober 2012 heeft gewonnen, waarmee een einde werd gemaakt aan de hegemonie van de almachtige

National Movement, de partij van het staatshoofd Mikheil Saakashvili. Buiten de National Movement en
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de coalitie Georgian Dream heeft geen enkele andere partij de minimumdrempel van 5% van de

stemmen gehaald om vertegenwoordigd te worden in het Georgische parlement. Sinds 2 oktober 2012,

de datum waarop Saakashvili zijn nederlaag heeft erkend, werd er een bladzijde omgedraaid in Georgië,

en tekent er zich een nieuw politiek landschap af. De oppositie van gisteren is de meerderheid van

vandaag geworden. Bidzina Ivanishvili werd officieel tot eerste minister benoemd door president

Saakashvili. Enkel kopstukken die deel uitmaken van de coalitie of dicht bij de coalitie van Bidzina

Ivanishvili staan, maken deel uit van zijn regering. Tea Tsulukiani, benoemd tot minister van Justitie,

heeft gedurende tien jaar op het EHRM gewerkt in Straatsburg. Sozar Subari, de voormalige

ombudsman voor de mensenrechten in Georgië, die gedurende verschillende jaren de mishandelingen

in het gevangenismilieu aan de kaak heeft gesteld, heeft de ministerportefeuille van het

gevangeniswezen gekregen. Beiden hebben aangekondigd dat ze radicale hervormingen willen

doorvoeren. Men kondigt bovendien een grondige reorganisatie aan van de parketten, evenals een

vervanging van de leidinggevenden binnen de politieen veiligheidsdiensten.

Ongeacht het feit dat uw verklaringen niet toelaten de ware omstandigheden van de door u

ingeroepen verkrachting en bijgevolg ook uw reële vrees accuraat in te schatten, moet erop gewezen

worden dat de problemen die u omwille van deze verkrachting mogelijk met uw schoonfamilie zou

hebben gekend niet van dien aard zijn dat u zich niet elders in Georgië zou kunnen vestigen. Uit de

verklaringen van uw man blijkt namelijk dat ondanks het feit dat uw man door zijn familie verstoten zou

zijn omdat hij weigerde van u te scheiden, er geen gevaar is vanwege zijn familie voor jullie leven of

fysieke integriteit. Uw man koestert in geval van terugkeer immers geen vrees ten aanzien van zijn

familie (CGVS man, p. 24). U wierp wel op dat u zich elders in Georgië niet zou kunnen vestigen omdat

u gerechtigheid wil en u niet veilig zal zijn zolang de daders niet gevat zijn (CGVS 2, p. 6). Er moet

echter op gewezen worden dat uw pogingen om voor uw vertrek uit uw herkomstland bescherming te

krijgen niets opleverden omdat uw belagers deel uitmaakten van het toenmalige politieke bestel. Uit de

reeds aangehaalde informatie waarover het Commissariaat-generaal beschikt, blijkt echter dat het

politieke landschap sinds de parlementsverkiezingen van 1 oktober 2012 volledig hertekend is en de

voormalige oppositie vandaag de meerderheid is geworden. Er werden bovendien radicale

hervormingen aangekondigd alsook een grondige reorganisatie van het gerechtelijke apparaat.

Bijgevolg is er geen enkele reden waarom u bij terugkeer naar Georgië niet op bescherming van uw

autoriteiten zou kunnen rekenen.

Uit hetgeen hieraan vooraf gaat, blijkt dat ten aanzien van u geen gegronde vrees in de zin van

de Vluchtelingenconventie kan worden vastgesteld, noch het bestaan van zwaarwegende gronden die

erop zouden wijzen dat u in geval van terugkeer naar uw land een reëel risico zou lopen op ernstige

schade zoals beschreven in de definitie van de subsidiaire bescherming.

De door u in het kader van uw asielaanvraag voorgelegde documenten (uw Georgische

identiteitskaart en rijbewijs, een kopie van de eerste pagina van uw Georgisch paspoort, een kopie van

uw partijlidkaart, uw waarnemersbadge, uw huwelijksakte, 4 medische attesten uit Georgië, een brief

van uw advocaat, een brief van het ziekenhuis in Bolnisi, de geboorteaktes van uw kinderen, een

contract met de Cartu Bank en 2 medische attesten uit België) zijn niet van dien aard dat ze

bovenstaande beslissing kunnen wijzigen. Uw Georgische identiteitskaart, rijbewijs en huwelijksakte

alsook de geboorteaktes van uw kinderen en de kopie van de eerste pagina van uw Georgisch paspoort

bevatten immers louter informatie met betrekking tot uw eigen identiteit en die van uw gezin, die echter

niet betwist wordt, doch geen informatie betreffende de door u aangehaalde problemen. De kopie van

uw partijlidkaart toont enkel aan dat u lid was van de Christian-democrats, wat evenmin betwist wordt.

Opmerkelijk is wel dat het nummer van de lidkaart niet werd ingevuld en dit document ook geen

uitgiftedatum bevat. De waarnemersbadge bevestigt dat u op 17 mei 2010 lid was van het comité van

verkiezingsbureau nummer 23 van het district Bolnisi, wat hier niet betwijfeld wordt. De brief van uw

advocate, N.G., is gericht aan de kraamkliniek van Bolnisi. Hiermee is enkel aangetoond dat uw

advocate in uw naam de kraamkliniek van Bolnisi heeft aangeschreven om indien mogelijk alle

medische attesten aangaande uw persoon uit het jaar 2011 over te maken. Met betrekking tot dit

document moet er trouwens op gewezen worden dat het opmerkelijk is dat de brief in de Engelse

hoofding twee grote spelfouten bevat. Er staat namelijk geschreven ‘associaciation of lawyer’ [sic] en

‘Phisical person lawyer’ [sic], wat vragen oproept over de authenticiteit van dit document. De brief van

de kraamkliniek van Bolnisi is een antwoord op de vraag vanwege uw advocate en toont enkel aan dat

het ziekenhuis uw advocate een medisch attest heeft opgestuurd. Het contract met de Cartu Bank toont

slechts aan dat u op 8 december 2011 een overeenkomst sloot met deze bank, wat niet betwist wordt.

De Georgische medische attesten d.d. 27/5/2011 en 4/8/2011 (cf. document 6 in groene map) stellen

dat u op 27 mei 2011 binnengebracht werd in de kraamkliniek van Bolnisi met verwondingen aan

de onderbenen en in de maagstreek alsook bloedende genitaliën. U was in shock en kreeg de

eerste zorgen toegediend. U onderging tevens een operatie om de vaginawanden te herstellen, maar

weigerde opgenomen te worden in het ziekenhuis. Hoewel deze documenten uw verklaringen
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aangaande uw ziekenhuisopname staven, kunnen ze niet gelden als bewijs van de omstandigheden

waarin u deze verwondingen hebt opgelopen. In beide medische attesten staat wel vermeld dat u in het

ziekenhuis werd binnengebracht terwijl de demonstratie opgebroken werd. Zoals reeds aangehaald

strookt deze vaststelling niet met de objectieve informatie waarover het Commissariaat-generaal

beschikt, wat ernstige vragen oproept over de authenticiteit van deze attesten.

Het Georgische medische attest d.d. 7/06/2011 (cf. document 7 in groene map) stelt dat u

werd overgebracht naar het ziekenhuis van het dorp Nakhiduri op 7 juni 2011 voor consultatie na een

fysiek trauma. U kreeg de eerste zorgen en een antibacteriële en ontstekingwerende behandeling. Dit

attest spreekt zich echter niet uit over de oorzaak van dit fysieke trauma, noch over de omstandigheden

waarin u dit trauma opliep. Bijgevolg kan dit attest bovenstaande beslissing evenmin wijzigen. In het

Georgische medische attest d.d. 19/12/2011 (cf. document 8 in groene map) staat te lezen dat u op 19

december 2011 werd binnengebracht in de polikliniek voor volwassenen in Bolnisi met een

hersenschudding. U had reeds last van hoofdpijn, duizeligheid, braken, angst, slapeloosheid en

spiertrillingen. U kreeg neuroleptica en kalmeermiddelen, maar weigerde opgenomen te worden.

Hoewel de inhoud van dit attest niet betwist wordt, dient ook hier opgemerkt te worden dat dit attest

geen uitsluitsel geeft over de omstandigheden waarin u de vastgestelde verwondingen opliep. Bijgevolg

vermag ook dit attest niet bovenstaande beslissing te wijzigen.

Het Belgische medische attest stelt dat u perivulvaire littekens alsook littekens op uw benen vertoont

die het gevolg kunnen zijn van een verkrachting. Dit attest is echter geen formeel bewijs van de oorzaak

van de vastgestelde verwondingen en kan als dusdanig de door u verklaarde omstandigheden waarin u

deze verwondingen zou hebben opgelopen niet onderschrijven. Het Belgische medisch-psychologische

attest ten slotte vermeldt dat u verschillende symptomen vertoont van PTSD (posttraumatic stress

disorder) aronder herbeleving van de feiten, terugkerende nachtmerries, slapeloosheid, aandachts-

en concentratiestoornissen en schuldgevoelens. Nergens in dit attest wordt echter melding gemaakt

van een aantasting van uw geheugen en uw cognitieve vermogens, waardoor u zich in de

onmogelijkheid zou bevinden om concrete feiten en gebeurtenissen op een correcte wijze mee te delen.

Bijgevolg kunnen bovenvermelde tegenstrijdigheden tussen uw verklaringen en de objectieve informatie

waarover het Commissariaat-generaal beschikt, die de kern van uw asielrelaas raken, niet door dit attest

verklaard worden."

De door u in het kader van uw asielaanvraag voorgelegde documenten (uw Georgische

identiteitskaart en rijbewijs) zijn niet van dien aard dat ze bovenstaande beslissing kunnen wijzigen.

Beide documenten bevatten immers louter identiteitsgegevens, die hier niet betwist worden, maar geen

informatie aangaande de door u ingeroepen problemen.

C. Conclusie

Op basis van de elementen uit uw dossier, kom ik tot de vaststelling dat u niet als vluchteling in de

zin van artikel 48/3 van de Vreemdelingenwet kan worden erkend. Verder komt u niet in aanmerking

voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.”

2. Over de gegrondheid van het beroep

2.1. Verzoekschrift

2.1.1. Middelen

Verzoekers voeren in hun verzoekschrift van 16 april 201 eenn schending aan van de artikelen 48/2,

48/3, 62, 52, 57/7ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het

verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: vreemdelingenwet), een schending

van het zorgvuldigheidsbeginsel en van de motiveringsplicht.

Verzoekers benadrukken dat (zie het verzoekschrift, p. 5) verzoekster bij haar verhoor op het

Commissariaat-generaal zelf verklaarde “dat er voordien reeds protestacties plaatsvonden, doch dat op

26 mei ook nog opposanten verzamelden”. Zij verklaart dat zij werd aangerand in de avond/nacht van

26 mei 2011 en kort erna werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens verzoekers (zie p. 5) is de informatie van de commissaris-generaal “minstens onvolledig”,

gezien uit het artikel dat ze bij hun verzoekschrift voegen duidelijk zou blijken “dat rond middernacht er

inderdaad een hevige confrontatie plaatsvond met de oproerpolitie, NADAT de Onafhankelijkheidsdag

die dag gevierd werd”.
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Ze stellen dat het niet juist is te stellen dat er de dag dat de Onafhankelijkheid werd gevierd geen

incidenten meer zouden hebben plaatsgevonden; ze wijzen erop dat uit het neergelegde artikel blijkt dat

dit alles ’s nachts gebeurde, toen de parade dus al lang ten einde was.

Waar de commissaris-generaal wijst op het gebrek aan documenten, voeren verzoekers aan dat de

commissaris-generaal (zie p. 6) “een voorwaarde (lijkt) te willen toevoegen”, terwijl naar ze stellen hun

verklaringen een voldoende bewijs kunnen zijn van hun hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde

dat ze mogelijk, plausibel, oprecht en coherent zijn en niet in strijd met algemeen bekende feiten.

Ze stellen dat (zie p. 6) “nopens dit specifieke deel, verweerster ook geen enkele tegenstrijdigheid of

onjuistheid vaststelt” en dat het enkele feit dat ze de naam van hun advocaat niet meer konden

herinneren niets verandert aan de zaak.

Verzoekers hekelen vervolgens in hun verzoekschrift het feit dat de commissaris-generaal (zie p. 6)

“geen concrete voorbeelden van enige hervorming of verandering” geeft; volgens hen is “de loutere

(beweerde) INTENTIE van de nieuwe politieke leiders echter onvoldoende om te besluiten dat

verzoekers geen risico op vervolging meer zouden lopen”, zolang er niet daadwerkelijk iets veranderd is.

Ze wijzen dienaangaande op een artikel van 31 oktober 2010, gevoegd bij hun verzoekschrift van 16

april 2013, waaruit volgens hen blijkt dat het corruptiegraad in Georgië zeer hoog is en de laatste twee

jaar nog is gestegen.

Ze laten nog gelden dat het feit dat een nieuw parlement aan de macht is, niet betekent dat de personen

die verzoekster bedreigden niet meer actief zouden zijn.

Met betrekking tot de subsidiaire bescherming, voeren verzoekers een schending aan van de artikelen

48/4 en 62 van de vreemdelingenwet en van de materiële motiveringsplicht.

Ze zijn van oordeel dat de commissaris-generaal op geen enkele manier verduidelijkt waarom ze niet in

aanmerking komen voor de subsidiaire bescherming, zodat ze geen degelijk verweer kunnen voeren.

Verzoekers stellen dat ze dreigen (zie p. 8) “geconfronteerd te worden met een klimaat van bedreiging,

geweld en zelfs de dood”, gelet op “de vastberadenheid van haar belagers” en “het corruptie- en

omkoopgehalte in Georgië”.

Verzoekers vragen de bestreden beslissingen te hervormen en van hen de vluchtelingenstatus te

erkennen, minstens hen de subsidiaire beschermingsstatus toe te kennen.

2.1.2. Stukken

Verzoekers voegen bij hun verzoekschrift een “Artikel manifestatie te TBILISI op 26 mei 2011” van 27

mei 2011 en “Artikel toename corruptie in Georgië” van 31 oktober 2010.

2.2. Beoordeling

De Raad merkt vooreerst op dat aangezien verzoeker, Z.M., zich in het verzoekschrift louter baseert op

het asielrelaas van verzoekster, N.T., de Raad enkel ingaat op het relaas van deze laatste.

2.2.1. Bevoegdheid

De Raad beschikt inzake beslissingen van de commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de

staatlozen, met uitzondering van de in artikel 57/6, eerste lid, 2° van de vreemdelingenwet bedoelde

beslissingen, over volheid van rechtsmacht. Dit wil zeggen dat de Raad het geschil, in zijn geheel, aan

een nieuw onderzoek onderwerpt en als administratieve rechter, in laatste aanleg, uitspraak doet over

de grond van het geschil (Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van de

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Parl. St. Kamer 2005-2006, nr. 2479/001, 95).

Door de devolutieve kracht van het beroep is de Raad niet gebonden door de motieven waarop de

bestreden beslissing is gesteund.

2.2.2. Bewijslast

De bewijslast inzake de gegrondheid van een asielaanvraag rust in beginsel bij de asielzoeker zelf.

Zoals ieder burger die om een erkenning respectievelijk toekenning vraagt, moet hij aantonen dat zijn

aanvraag gerechtvaardigd is. Hij moet een poging ondernemen om het relaas te staven en dient de

waarheid te vertellen (RvS 16 februari 2009, nr. 190.508; RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124; UNHCR,

Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1992, nr.

205). Zijn verklaringen kunnen een voldoende bewijs zijn van zijn hoedanigheid van vluchteling op

voorwaarde dat ze mogelijk, geloofwaardig en eerlijk zijn (J. HATHAWAY, The Law of Refugee Status,

Butterworths, Toronto-Vancouver, 1991, 84).
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De afgelegde verklaringen mogen niet in strijd zijn met algemeen bekende feiten. In het relaas mogen

dan ook geen hiaten, vaagheden, ongerijmde wendingen en tegenstrijdigheden op het niveau van de

relevante bijzonderheden voorkomen (RvS 4 oktober 2006, nr. 163.124).

Het voordeel van de twijfel kan slechts worden toegestaan als alle elementen werden onderzocht en

men overtuigd is van de geloofwaardigheid van de afgelegde verklaringen (RvS 7 oktober 2008, nr.

186.868; UNHCR, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,

Genève, 1992, nr. 204).

De commissaris-generaal moet niet bewijzen dat de feiten onwaar zouden zijn en het is evenmin zijn

taak om zelf de lacunes in de bewijsvoering van de vreemdeling op te vullen.

Twijfels over bepaalde aspecten van een relaas ontslaan de bevoegde overheid niet van de opdracht de

vrees voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade betreffende die elementen waar geen twijfel

over bestaat, te toetsen. Het moet in deze evenwel gaan om die elementen die een toekenning van

bescherming kunnen rechtvaardigen.

2.2.3. Vluchtelingenstatus

De Raad hecht geen geloof aan verzoeksters asielrelaas.

Wat betreft de door verzoekster voorgehouden problemen omwille van haar politieke activiteiten, is de

Raad vooreerst van oordeel dat niet blijkt dat verzoekers bij terugkeer naar hun land van herkomst om

die reden nog vervolging dienen te vrezen.

Uit informatie die door de commissaris-generaal werd toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt

immers dat de oppositiecoalitie van Bidzina Ivanishvili de parlementsverkiezingen van 1 oktober 2012

heeft gewonnen, waarmee een einde werd gemaakt aan de hegemonie van het “National Movement”,

de partij van het staatshoofd Mikheil Saakashvili. Buiten de “National Movement” en de coalitie

“Georgian Dream” heeft geen enkele andere partij de minimumdrempel van vijf procent van de stemmen

gehaald om vertegenwoordigd te worden in het Georgische parlement.

Sinds 2 oktober 2012, de datum waarop Saakashvili zijn nederlaag heeft erkend, werd er een bladzijde

omgedraaid in Georgië, en tekent er zich een nieuw politiek landschap af. De oppositie van gisteren is

de meerderheid van vandaag geworden.

Bidzina Ivanishvili werd officieel tot eerste minister benoemd door president Saakashvili. Enkel

kopstukken die deel uitmaken van de coalitie of dicht bij de coalitie van Bidzina Ivanishvili staan, maken

deel uit van zijn regering. Tea Tsulukiani, benoemd tot minister van Justitie, heeft gedurende tien jaar op

het EHRM gewerkt in Straatsburg. Sozar Subari, de voormalige ombudsman voor de mensenrechten in

Georgië, die gedurende verschillende jaren de mishandelingen in het gevangenismilieu aan de kaak

heeft gesteld, heeft de ministerportefeuille van het gevangeniswezen gekregen. Beiden hebben

aangekondigd dat ze radicale hervormingen willen doorvoeren. Men kondigt bovendien een grondige

reorganisatie aan van de parketten, evenals een vervanging van de leidinggevenden binnen de politie

en veiligheidsdiensten.

In hun verzoekschrift hekelen verzoekers het feit dat de commissaris-generaal “geen concrete

voorbeelden van enige hervorming of verandering” geeft en stellen ze dat “de loutere (beweerde)

INTENTIE van de nieuwe politieke leiders echter onvoldoende (is) om te besluiten dat verzoekers geen

risico op vervolging meer zouden lopen” en dat het feit dat een nieuw parlement aan de macht is, niet

betekent dat de personen die verzoekster bedreigden niet meer actief zouden zijn.

De Raad stelt vast dat de loutere beweringen van verzoekers niet aantonen dat de informatie in het

administratief dossier foutief is of dat deze informatie verkeerd werd geïnterpreteerd.

Het enige artikel dat ze dienaangaande neerleggen bij hun verzoekschrift -“Georgië gezakt op

corruptielijst” van www.schoolvoorjournalistiek.com- dateert van 31 oktober 2010, waardoor uit dit

gedateerd artikel geenszins kan worden afgeleid dat het corruptiegehalte in Georgië op heden zeer

hoog is, noch dat dit corruptiegehalte de laatste twee jaar vóór heden, gestegen is, zoals in het

verzoekschrift beweerd wordt.

De Raad laat bijgevolg de inhoud van het Cedoca-onderzoek, verricht door een gespecialiseerd en

onpartijdig ambtenaar en gesteund op talloze bronnen, prevaleren en besluit dat niet kan aangenomen

worden dat verzoekers bij terugkeer naar hun land van herkomst, nog vervolging moeten vrezen omwille

van verzoeksters politieke activiteiten.

Verder merkt de Raad op verzoeksters verklaringen aangaande haar problemen tijdens de manifestatie

op 26 mei 2011 niet overeenkomen met de informatie in het administratief dossier.

Verzoekster verklaarde namelijk dat zij op 26 mei 2011 naar haar nicht in Tbilisi ging om er de

verjaardag van haar dochtertje te vieren, dat er die dag in Tbilisi een protestactie plaatsvond
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georganiseerd door Burjanadze, dat zij die avond naar de toespraken luisteren die door de oppositie

gehouden werden en dat zij tijdens het straattumult door drie manschappen van de speciale brigade

werd aangerand en verkracht, waarna zij werd overgebracht naar het ziekenhuis van Bolnisi (zie haar

gehoorverslag van 8 augustus 2012, p. 6, 8, 15,16; zie “vragenlijst”, nr. 3.5).

Uit de informatie in het administratief dossier blijkt echter dat de manifestaties onder leiding van

Burjanadze in Tbilisi slechts duurden tot 25 mei 2011 omdat de toelating voor deze manifestaties slechts

liep tot die dag om middernacht omdat op 26 mei 2011 om 11 uur ’s ochtends de militaire parade naar

aanleiding van het Feest van de Onafhankelijkheid moest plaatsvinden, en dat in de nacht van 25 op 26

mei 2011, kort na middernacht, eenheden van de oproerpolitie uitrukten om de manifestatie, die op dat

moment nog aan de gang was, op brutale wijze uiteen te slaan.

In hun verzoekschrift benadrukken verzoekers dat verzoekster zelf verklaarde “dat er voordien reeds

protestacties plaatsvonden, doch dat op 26 mei ook nog opposanten verzamelden”.

Volgens hen is de informatie van de commissaris-generaal “minstens onvolledig”, gezien uit het artikel

dat ze bij hun verzoekschrift voegen duidelijk zou blijken “dat rond middernacht er inderdaad een hevige

confrontatie plaatsvond met de oproerpolitie, NADAT de Onafhankelijkheidsdag die dag gevierd werd”.

Ze stellen dat het bijgevolg niet juist is dat er de dag dat de Onafhankelijkheid werd gevierd geen

incidenten meer zouden hebben plaatsgevonden; ze wijzen erop dat uit het neergelegde artikel blijkt dat

dit alles ’s nachts gebeurde, toen de parade dus al lang ten einde was.

De Raad stelt vast dat het bijgevoegde artikel “Georgian police come down violently on anti-Saakashvili

demonstration. A first-hand account” van 27 mei 2011 echter overeenstemt met bovenstaande

informatie uit het administratief dossier.

Uit het neergelegde artikel blijkt immers dat de protestanten op de avond van 25 mei samenkwamen

“with the aim of preventing the military parade from taking place as planned” de volgende dag (vrije

vertaling: “met de bedoeling om te verhinderen dat de geplande militaire parade plaats zou vinden”), dat

de “Special Forces and riot police” (vrije vertaling: “de speciale brigade en oproerpolitie”) kort na

middernacht op 26 mei 2011 de manifestatie braken, zodat de militaire parade naar aanleiding van het

Feest van de Onafhankelijkheid de volgende ochtend, op 26 mei, kon plaatsvinden (“Come sunrise, the

unrelenting rain had stopped and any evidence of the illegal protest and its brutal crackdown had been

cleaned away. The military parade went ahead as planned”; vrije vertaling: “Bij zonsopgang, regende

het niet meer en was elk teken van het illegaal protest en het neerslagen ervan weggeveegd. De

militaire parade ging door zoals gepland”).

Uit het artikel kan dan ook niet worden afgeleid dat op 26 mei 2011 “rond middernacht er inderdaad een

hevige confrontatie plaatsvond met de oproerpolitie, NADAT de Onafhankelijkheidsdag die dag gevierd

werd”. Verzoekers beweringen “dat op 26 mei ook nog opposanten verzamelden” en dat dit alles ’s

nachts gebeurde, toen de parade dus al lang ten einde was, berusten duidelijk op een foutieve lezing

van het neergelegde artikel.

Verzoeksters verklaringen dat de protestactie plaatsvond op 26 mei 2011 en dat zij vervolgens de nacht

van 26 op 27 mei 2011 in het ziekenhuis werd opgenomen -wat ook uit de voorgelegde medische

attesten blijkt-, stemmen dan ook niet overeen met de informatie vervat in het administratief dossier.

Er kan bijgevolg geen geloof worden gehecht aan verzoeksters verklaringen dat zij op de avond van 26

mei 2011 aangerand en verkracht werd door drie agenten van de speciale brigade die de protestactie

die op dat moment in Tbilisi aan de gang was op gewelddadige wijze uiteensloegen.

Hierdoor wordt de geloofwaardigheid van het asielrelaas van verzoekers ondermijnd.

Bovendien leggen verzoekers geen enkel document voor aangaande de problemen die hun

familiebedrijf gekend zou hebben omwille van verzoeksters politiek lidmaatschap en politieke

activiteiten.

Waar verzoekers in hun verzoekschrift aanvoeren dat de commissaris-generaal “een voorwaarde (lijkt)

te willen toevoegen” aan de vereisten om als vluchteling te worden erkend waar hij de neerlegging van

documenten verwacht, daar waar ze stellen dat hun verklaringen een voldoende bewijs kunnen zijn van

hun hoedanigheid van vluchteling op voorwaarde dat ze mogelijk, plausibel, oprecht en coherent zijn en

niet in strijd met algemeen bekende feiten, wijst de Raad er op dat, indien redelijkerwijze van de

kandidaat-vluchteling kan worden verwacht dat er bewijzen kunnen worden voorgelegd, op basis van

zijn medewerkingsplicht kan worden verwacht dat hij ernstige inspanningen levert om deze bewijzen

vooralsnog trachten voor te leggen.

Indien het onmogelijk is om die bewijzen neer te leggen, dient de kandidaat-vluchteling daarvoor een

redelijke verklaring te verschaffen; hij moet minstens aantonen dat hij alles in het werk heeft gesteld om

deze te bemachtigen.

In casu konden verzoekers geen enkel begin van bewijs voorleggen van de rechtszaak die ze zouden

hebben aangespannen tegen de overheid wegens de onterecht een boete ten gevolge van
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achterstallige betalingen en de rechtszitting in dit verband (zie haar verhoorverslag van 8 augustus

2012, p. 15, 19, 20).

Hert komt voor dat verzoekers nochtans over verschillende documenten zouden moeten kunnen

beschikken, zoals documenten aangaande de klacht die door de bedrijfsadvocaat aanhangig werd

gemaakt (zie haar verhoorverslag van 8 augustus 2012, p. 19, 20), een kopie van het vonnis,

correspondentie tussen hun bedrijf en de overheid aangaande deze zaak, correspondentie van de

belastinginspectie aangaande de achterstallige betalingen, en dgl. meer.

Verder verklaarde verzoekster dat ze omwille van de invoering van een nieuwe wet met betrekking tot

de houtsector, speciale bijlen moesten aankopen bij de overheid, dat ze betaalden voor deze bijlen,

maar deze nooit ontvingen (zie haar verhoorverslag van 8 augustus 2012, p. 20). Ook hiervan legden

verzoekers geen enkel document neer.

Gezien dit alles betrekking heeft op de kernaspecten van het asielrelaas van verzoekers, kan worden

verwacht dat er bewijzen kunnen worden voorgelegd of dat verzoekers een redelijke verklaring

verschaffen voor het ontbreken ervan.

Verzoekers ondernemen in hun verzoekschrift echter geen poging om de afwezigheid ervan te

verklaren.

Ook deze vaststellingen keren zich tegen de geloofwaardigheid van het asielrelaas van verzoekers.

Verder wijst de Raad er op dat de problemen van verzoekster met haar schoonfamilie omwille van de

ondergane oneer bij de verkrachting, -verkrachting waarover reeds werd vastgesteld dat verzoeksters

verklaringen omtrent de omstandigheden ervan niet overeenkomen met objectieve informatie-, niet van

dien aard zijn dat ze zich niet elders in Georgië zouden kunnen vestigen.

Uit de verklaringen van verzoeker blijkt namelijk dat hij geen vrees koestert ten aanzien van zijn familie

(zie zijn verhoorverslag van 16 oktober 2012, p. 24). Uit zijn verklaringen blijkt dat er geen gevaar is

voor hun leven of fysieke integriteit vanwege zijn familie, met name “Ik gaf contact op met mijn familie en

zij gaven het op contact op te nemen met mij”; “Ik heb mijn telefoonnr verschillende keren veranderd,

dus konden ze niet meer met mij in contact komen” (zie zijn verhoorverslag, p. 18-19).

De Raad wijst er nog op dat uit de informatie in het administratief dossier, blijkt dat het politieke

landschap in het land van herkomst van verzoekers sinds de parlementsverkiezingen van 1 oktober

2012 volledig hertekend is en de voormalige oppositie, vandaag de meerderheid is geworden en dat er

radicale hervormingen werden aangekondigd, alsook een grondige reorganisatie van het gerechtelijke

apparaat.

Bijgevolg maken verzoekers niet aannemelijk dat ze bij terugkeer naar Georgië niet op bescherming van

de autoriteiten van hun land van herkomst zouden kunnen rekenen.

Wat betreft de door verzoekster op het Commissariaat-generaal neergelegde medische attesten, merkt

de Raad vooreerst op dat documenten enkel een ondersteunende werking hebben, namelijk het

vermogen om de intrinsieke bewijswaarde van een plausibel en geloofwaardig relaas kracht bij te

zetten, quod non in casu, gelet op bovenstaande vaststellingen; op zichzelf vermogen documenten niet

de geloofwaardigheid van een ongeloofwaardig asielrelaas te herstellen.

De Georgische medische attesten van 27 mei en 4 augustus 2011 waarin gesteld wordt dat verzoekster

op 27 mei 2011 binnengebracht werd in de kraamkliniek van Bolnisi met verwondingen aan de

onderbenen en in de maagstreek alsook bloedende genitaliën en dat zij een operatie onderging om de

vaginawanden te herstellen, maar weigerde opgenomen te worden in het ziekenhuis, het Georgisch

medische attest van 7 juni 2011 -dat stelt dat verzoekster werd overgebracht naar het ziekenhuis van

het dorp Nakhiduri op 7 juni 2011 voor consultatie na een fysiek trauma-, het Georgische medische

attest van 19 december 2011 -waar wordt vermeld dat verzoekster op 19 december 2011 werd

binnengebracht in de polikliniek voor volwassenen in Bolnisi met een hersenschudding- en het

Belgische medische attest -dat stelt dat verzoekster perivulvaire littekens alsook littekens op haar benen

vertoont die het gevolg kunnen zijn van een verkrachting- vormen bovendien geen sluitend bewijs voor

de omstandigheden waarin verzoekster de verwondingen opliep.

De medische attesten van 27 mei en 4 augustus 2011 vermelden nog dat verzoekster in het ziekenhuis

werd binnengebracht terwijl de demonstratie beëindigd werd, -wat echter in strijd is met de informatie in

het administratief dossier- . Deze vaststelling trekt de authenticiteit van deze attesten sterk in twijfel.

Gelet op bovenstaande vaststellingen wordt aan het asielrelaas geen geloof gehecht; er is derhalve

geen reden om het te toetsen aan het Verdrag van Geneve van 28 juli 1951 (RvS 12 januari 1999, nr.

78.054, Polat).

De vluchtelingenstatus als voorzien in artikel 48/3 van de vreemdelingenwet, wordt niet erkend.
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2.2.4. Subsidiaire beschermingsstatus

Een ongeloofwaardig relaas kan ook niet als basis dienen voor een toekenning van de subsidiaire

beschermingsstatus in de zin van artikel 48/4, §2, a) en b) van de vreemdelingenwet. Verzoekers

voeren brengt geen andere elementen aan die wijzen op een reëel risico op ernstige schade in de zin

van voormelde wetsbepalingen.

Verzoekers voeren tevens geen concrete elementen aan waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat ze in

geval van een terugkeer naar hun land van herkomst, een reëel risico op ernstige schade lopen zoals

bedoeld in artikel 48/4, §2, c) van de vreemdelingenwet, noch beschikt de Raad over algemeen

bekende informatie waaruit dergelijk risico blijkt.

De subsidiaire beschermingsstatus als voorzien in artikel 48/4 van de vreemdelingenwet, wordt niet

toegekend.

2.2.5. Besluit

In het kader van de devolutieve kracht van het beroep volstaan bovenstaande vaststellingen om te

besluiten dat verzoekers geen vrees voor vervolging in de zin van artikel 48/3 van de vreemdelingenwet

of een risico op ernstige schade in de zin van artikel 48/4 van de vreemdelingenwet aantonen.

OM DIE REDENEN BESLUIT DE RAAD VOOR VREEMDELINGENBETWISTINGEN:

Artikel 1

De vluchtelingenstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Artikel 2

De subsidiaire beschermingsstatus wordt de verzoekende partijen geweigerd.

Aldus te Brussel uitgesproken in openbare terechtzitting op zesentwintig juli tweeduizenddertien door:

dhr. M. BONTE, wnd. voorzitter, rechter in vreemdelingenzaken,

mevr. K. ROSIER, toegevoegd griffier.

De griffier, De voorzitter,

K. ROSIER M. BONTE


